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 AgTech, חברות חברות לייצור מיכון חקלאי
 מנהלי מחוזות

 חקלאים
 ולרשות החדשנותלמשרד החקלאות קולות קוראים משותפים 

 

במסגרת  למענקיםמנהלת ההשקעות במשרד החקלאות בשיתוף רשות החדשנות מתכבדים להזמינכם להגיש הצעות 
  עבור תוכניות מו"פ התורמות לקידום החקלאות בישראל.שני מסלולים מסגרת ב  מקצה השניההשקת 

 פיילוטיםמסלול ה ייצור מתקדםמסלול 
 מטרת המסלול

אשר  תהליך ייצור חדשנימוצר או טכנולוגי של פיתוח 
 יקדם את ענף החקלאות והחקלאים בישראל

במתקני  של טכנולוגיות חדשניות ביצוע פיילוטים )הרצה(
 הרצה אצל חקלאי ישראל

 קהל היעד 
עלת באחד מענפי התעשייה ייצור הפוחברת תעשיית 

מיכון חקלאי, מערכות חקלאות מדייקת, כדוגמת: 
תכשירי הדברה ודישון,  מערכות ניטור ואביזרי השקיה,

 .יריעות, מוצרי פלסטיק ועוד

 בתחומי טכנולוגיות החקלאות חברות טכנולוגיה ישראליות
 המעוניינות בביצוע פיילוט.

 אתר הפיילוט: חקלאי ישראל

 גובה המענק 
  מהוצאות המו"פ  50% - 30%תמיכה בשיעור של

 של תכניות שאושרו 
  לתיקי מו"פ המבוצעים באזור  10%תוספת של

 פיתוח א'
  מתקציב התיק  20%אם לפחות  10%תוספת של

המאושר יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או 
 )כדוגמת מכון וולקני( במוסד מחקר ישראלי

  מהוצאות המו"פ  30-50%תמיכה כספית בשיעור של
 המאושרות

  60%יינתן מענק חריג לתוכניות פורצות דרך על סך 
 מהוצאות המו"פ המאושרות

  )חברות הפועלות באזורי פיתוח )וכן גם אתר ההרצה
)במקרה של מתן מענק  10%זכאיות לתוספת תמיכה של 

 נוספים( 10% נוחריג לא יינת
 תנאים לתמיכה 

 - 36תנאי הסף המלאים מופיעים במסלול ההטבה מס' 
חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. לבקשת בדיקת 

מקדמית בתנאי סף, ניתן לפנות לרשות החדשנות עמידה 
 ףאמצעות טופס בדיקת עמידה בתנאי סב

 על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
על הקניין הרוחני שייווצר בתוכנית להיות בבעלות מלאה של 

 החברה.
על התוכנית לכלול אתר הרצה בישראל, אצל חקלאי ישראלי, 

מצאים ברשותו של נאו מידע האו תתבסס על יכולות, נתונים 
 החקלאי הישראלי.

 המסלולתאריך סגירת 
18.08.2022 19.08.2022 

 למסלולקישור 
kore/6042-https://innovationisrael.org.il/kol  kore/5774-https://innovationisrael.org.il/kol 

 ליצירת קשר 
, מנהל פיתוח עסקי ותכנית מופ"ת:                                    דניאל פינטו

, דוא"ל:  03-5118155 טלפון:
 daniel.pinto@innovationisrael.org.il 

                 זירת צמיחה, לשאלות והבהרות:
Growth@innovationisrael.org.il 

 וובינר הסברה בנושא 
https://www.youtube.com/watch?v=EnSbuxxOk5o D92PzHkc-https://www.youtube.com/watch?v=UQ 

 קישור לאזור האישי באתר רשות החדשנות 
https://innovationisrael.org.il/ 

 
של הרשות  הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות תשאלות כלליות, שאלות על אופן הגש*ל

 17:00-9:00ה' בשעות -בימים א' 7157900-03או בטלפון  contactus@innovationisrael.org.il בדוא"ל לחדשנות
 
 

                                                                                              
 

 ד"ר מיכל לוי               צביקה כהן                                                                
 סמנכ"ל למימון                                                                        מדענית ראשית 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר                                                וסמנכ"לית למינוף המו"פ והחדשנות
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר                                                                                                 
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